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BESKRIVELSE
Københoved er opstået på kanten af ådalen til Kongeåen og op-
ført omkring en forte, men er senere udviklet med tæt bebyg-
gelse langs Københovedvej. I 1774 er landsbyen udskiftet, hvor 
flere af gårdene er flyttet til smalle, rektangulære jordlodder 
udstykket med skovareal, dyrkningsjorde og engområder langs 
Københovedvej. Ådalens betydning som politisk grænseland 
mellem Danmark og Tyskland (1864-1920) aflæses i elementer 
som told- og gendarmboligen, opført til prøjsiske grænsevagter, 
samt i huset Friheden nord for Kongeåen.

KULTURMILJØETS VÆRDIER
Københoved og gårdene langs Københovedvej udgør tilsam-
men et stærkt kulturmiljø, der rummer fortællinger fra flere pe-
rioder. Særligt opleves landbrugshistorien i sammenhængen 
mellem Københoved og de udflyttede gårde. Fortællingen om 
den dansk-tyske grænse langs Kongeåen aflæses i flere af om-
rådets elementer, hvor byens højtliggende placering med udsigt 
til Skibelund Krat understøtter fortællingen.

BÆRENDE ELEMENTER
Kulturmiljøets bærende elementer knytter sig til områdets place-
ring i landskabet, hvor strukturen omkring adelby og de udflyt-
tede gårde opleves tydeligt, særligt udstykningsfiguren omkring 
gårdene og sporene fra engvandingskanalen langs Kongeåen. 
Endvidere er gendarmbolig, huset Friheden, Frihedensbro og 
forsamlingshuset i Københoved samt gårde som Bennetgaard 
og Bejstrupgård vigtige, formidlende elementer.

KULTURMILJØETS EGENSKABER 
Københoved og gårdene langs Københovedvej udgør et kultur-
miljø med stærke fortællinger, som alle kan formidles i sammen-
hæng med de rekreative muligheder i det smukke landskab. 

BEMÆRKNINGER 
Her ligger et stort formidlingspotentiale i forbindelse med Kon-
geåstien og Skibelund Krat, hvor de mange kulturhistoriske ele-
menter indgår i en levende formidling af området.  
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Vejen Kommune
Bymiljø - Landsby
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Enestående kulturhistorisk miljø, 
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perioder og af vidt forskellig 
karakter. 
Offentlig adgang 
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Københoved indeholder fortsat enkelte, større gårde, som ligger i forbindelse med lands-
byen 

Afgrænsningen omfatter landsbyen Københoved med gendarmbolig og kontrolpost samt 
huset Friheden og Frihedens Bro. Herudover indgår de udflyttede gårde i Skrave Sogn vest 
for landsbyen
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De aflange, smalle jordlodder med dyrkningsareal og enge mod Kongeåen

Huset Friheden er opført på den nordlige side af Kongeåen af den dansksindede storbonde 
Kloppenborg

Udsyn til Skibelund Krat fra Københoved, hvor dannebrog fortsat hejses til minde om den 
tidligere grænse

KØBENHOVED OG GÅRDENE 
LANGS KØBENHOVEDVEJ

SCREENING AF KULTURMILJØER

VEJEN KOMMUNE

ARKITEKTSKOLEN AARHUS 



BESKRIVELSE
Holsted Kirkeby opstod som vadested ved Holsted Å. I 1845 op-
førtes et Ting- og Domhus, hvor omkring der opstod et handels-
miljø for egnens beboere. Med tinghuset fulgte embedsmænd 
og folk i liberalt erhverv, som gav byen et andet præg end et 
typisk servicecenter. Der findes flere betydningsfulde bygnings-
værker i byen, der understøtter byens historiske vigtighed. 
Langs åen findes et grønt strøg, der forbinder mølle og herreds-
fogedbolig med torvet. Nørre-, Sønder-, Øster- og Vestergade 
løber ud fra torvet, hvor mange funktionsbygninger er bevaret.

KULTURMILJØETS VÆRDIER
Holsted Station opførtes i 1874 to km syd for Holsted Kirkeby. 
Herefter opstod Holsted Stationsby omkring stationen, hvilket 
resulterede i, at Holsted Kirkeby fremstår velbevaret og uspole-
ret. Holsted Kirkebys rolle som herredsfogedby opleves i den, til 
den forholdsvis lille by, markante bygningsmasse, som generelt 
har en høj arkitektonisk værdi.

BÆRENDE ELEMENTER
Kulturmiljøets bærende elementer knytter sig til bymidten og 
Østergade med det fredede ting- og arresthus (1845) med dom-
merkontor samt postgård (1924). Derudover findes flere funk-
tionsbygninger langs Vestergade, såsom Holsted Kirke (1886), 
præstegård (1918), kommuneskole (1913) og Teknsik Skole 
(1922), som er vigtige for miljøet. Bærende for miljøet er også 
området ved Holsted Å med mølle og herredsfogedbolig (1846).

KULTURMILJØETS EGENSKABER 
Byen har gode egenskaber inden for kulturformidling grundet 
den historiske bydel og de mange bevarede funktionsbygninger. 
Placeringen ved Holsted Å og nærliggende motorvej og jernbane 
giver desuden Holsted gode egenskaber inden for bosætning.

BEMÆRKNINGER 
De mange funktionsbygninger er vigtige for kulturmiljøet og det 
anbefales at disse SAVE-registreres, så kulturmiljøet bevares. 
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Kig ned ad Nørregade med Teknisk Skole midt i husrækken på venstre side. Denne tegnet 
af Holden Hansen opført i Bedre byggeskik i 1923

Afgrænsningen omfatter den gamle Holsted Kirkeby med tinghus, kirke samt teknisk 
skole og postgård. I kanten af afgrænsningen har byen udviklet sig med indfaldsveje med 
stationsbypræg.
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Det fredede Holsted Tinghus fra 1846

Holsted Mølle Præstegård fra 1918 ved Vestergade 
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BESKRIVELSE
Byen Gesten er opstået omkring de to landsbyer Vester og Øster 
Gesten, begge anlagt som vejbyer. Vester Gesten var anlagt med 
spredte bebyggelser og Øster Gesten anlagt med tættere bebyg-
gelse. De to landsbyer er senere bundet sammen af et symme-
trisk gadeforløb, der blev anlagt i forbindelse med den nyopførte 
station i 1917. Stationen blev opført midt mellem de to landsby-
er og mod Øster Gesten voksede et større stationskvarter frem, 
hvor størstedelen blev opført som villaer. Byen har et tydeligt 
stationsbypræg, større gårde i Øster og Vester Gesten og flere 
bevarede funktionsbygninger. Hovedgaden er beplantet med 
træer, hvilket understøtter oplevelsen af byen.

KULTURMILJØETS VÆRDIER
Kulturmiljøets fortælling står stærkest omkring strukturen og de 
mange bevarede villaer med stationsbypræg. Ligeledes findes 
der i området omkring stationsmiljøet flere funktionsbygninger. 
I Øster og Vester Gesten opleves fortsat de oprindelige landsby-
er med flere store gårde. 

BÆRENDE ELEMENTER
Bærende for kulturmiljøet er strukturen med de tre bevarede 
bymiljøer. Ligeledes knytter de bærende værdier sig til de be-
varede gårde og villaerne samt stationen, hotel, ledvogterhuset, 
forsamlingshuset (1879), andelsmejeriet (1888), missionshuset 
(1888), skolen (1910) og apoteket (1925). 

KULTURMILJØETS EGENSKABER 
Byen vurderes at have gode egenskaber for bosætning med sin 
variation i bymiljøer og boligtypologier samt nærheden til Vejen 
og motorvejen. Ligeledes vurderes Gesten at have gode egen-
skaber for erhverv, hvilket særligt opleves i de transformerede 
gårde i Vester Gesten. 

BEMÆRKNINGER 
Kulturmiljøet fremstår helstøbt og velholdt. Miljøet er sårbart 
over for større ændringer, hvorfor det anbefales at Gesten SA-
VE-registreres, særligt mejeriet og Vester Gesten bør vurderes.
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Hovedgaden med de store villaer

Afgrænsningen omfatter de to tidligere landsbyer og stationen placeret centralt mellem 
byerne

Gesten Kirke5
Apotek4
Skole3
Mejeri2
Station1

Afgrænsning

1

2

3 4

5

GESTEN18

SCREENING AF KULTURMILJØER

VEJEN KOMMUNE

ARKITEKTSKOLEN AARHUS 



Skolen er opført i 1910 og har præg af Bedre Byggeskik

Mejeriet fra 1904 anvendes i dag som kontorer til det bagvedliggende værksted En af de mange større gårde i Gesten
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BESKRIVELSE
Askov Højskole blev oprettet i 1865 som en videreførelse af Dan-
marks første højskole i Rødding (1844), der måtte flytte på grund 
af nederlaget i Krigen 1864. Højskolen tager afsæt i Grundtvigs 
tanker om livslang uddannelse og havde kurser for såvel karle 
som piger. I 1878 oprettedes den udvidede højskole med ho-
vedvægten på naturfagene, hvilket var med til at sikre et stærkt 
forskningsmiljø med blandt andre Poul La Cour. Rent fysisk re-
sulterede dette i opførelse af Poul la Cour forsøgsmølle (1897), 
hvor en række banebrydende vindmølleforsøg blev gennemført, 
samt Askov Forsøgsstation (1885), som har fungeret siden og 
idag er verdens længstvarende gødningsforsøg.

KULTURMILJØETS VÆRDIER
Askov er en afgørende brik i fortællingen om den danske, 
grundtvigianske højskole. Omkring gadekæret skaber højskolen 
og kirken et unikt kulturmiljø med en stærk fortælling forank-
ret i Grundtvigs tanker. Vigtig for kulturmiljøet er Poul La Cours 
forsøgsmølle, der vidner om højskolens stærke forskningsmiljø.

BÆRENDE ELEMENTER
De bærende elementer i kulturmiljøet findes i højskolens sam-
menhængende bygningsmasse, der omkranser det grønne 
parkanlæg. Vandtårnet, de ældre bygninger ud mod gadekæret, 
selve gadekæret, lærerboligerne og de ældre bygninger langs 
Studiestræde er bærende elementer. Bærende for kulturmiljøet 
er også La Cours forsøgsmølle med funktionsbygninger, samt 
sløjdskolen og Forsøgsstationen.

KULTURMILJØETS EGENSKABER 
Sammen med Rødding Højskole besidder Askov Højskole et kul-
turelt formidlingspotentiale. Det anbefales at undersøge mulig-
hederne for en stærkere formidling af dette og understøtte en 
udvikling af højskolerne som kommunens kulturelle centrum.

BEMÆRKNINGER 
Det anbefales, at SAVE-registrere højskolens ældre bygnings-
masse samt forsøgsmøllen.

Kommune:
Kategori:

Udpeget i kommuneplan: 
Emne i kommuneplan:
Adgangsforhold: 

Vejen Kommune
Offentlig service - Skole og uddan-
nelsesinstitutioner
Nej

Offentlig adgang 
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Hovedindgangen til Askov Højskole med flere af de oprindelige bygninger

Afgrænsningen indeholder højskolen med lærerboliger, gadekæret med Askov Kirke samt 
Poul La Cours forsøgsmølle, sløjdskolen og Forsøgsstationen.
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Bygningerne og vandtårnet til højskolen omkranser et større parkanlæg. Alle bygninger bindes sammen af en overdækket arkade

Poul La Cours forsøgsmølle, tegnet af Ulrik Plesner Flere af højskolens oprindelige lærerboliger er bevaret

ASKOV HØJSKOLE
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BESKRIVELSE
Rødding var oprindeligt en landsby med en samling af gårde. 
Opførelse af herredsfogedbolig, skriverbolig og domhus (1852-
57) og lidt senere jernbanen blev startskuddet for byens status 
som lokal administrationsby. Fra 1870’erne udviklede byen sig 
hastigt som handelsby langs Østergade og Vestergade. Før by-
ens udvikling blev verdens første folkehøjskole opført i Rødding 
(1844). I 1874 blev Rødding Frimenighed grundlagt i forbindelse 
med højskolen. I byen findes flere bygningsværker af den virk-
somme arkitekt L.P. Aakjær, som blandt andet tæller en lang ræk-
ke beboelsesejendomme samt flere funktionsbygninger.

KULTURMILJØETS VÆRDIER
Rødding rummer mange funktions- og beboelsesbygninger af 
høj arkitektonisk kvalitet, der fortæller om relationen mellem 
Danmark og Tyskland. Dette opleves stærkest langs Møgelmo-
sevej, Frøsvej og Sønder Allé samt ved folkeskolen og tinghuset. 
Særligt vigtig for Rødding er højskolen og frimenighedskirken, 
hvis relation afspejles i arkitekturens hvidkalkede facader, der 
sikrer en sammenhæng mellem bygningerne.

BÆRENDE ELEMENTER
Kulturmiljøets bærende elementer knytter sig til de arkitektoni-
ske værdier i boligerne og funktionsbygningerne langs Østerga-
de, Vestergade og Sønder Allé samt Møgelmosevej og Frøsvej. 
Bærende for kulturmiljøet er også højskolen med frimenigheds-
kirken og tinghuset.

KULTURMILJØETS EGENSKABER 
Miljøet omkring højskolen og frimenighedskirken rummer, i 
sammenhæng med Askov Højskole, et kulturelt potentiale på 
nationalt niveau. De to højskoler er grundstammerne for den 
danske højskole og bør inkorporeres strategisk som grundlag 
for kulturel udvikling i Vejen Kommune.

BEMÆRKNINGER 
Det anbefales at lave en udførlig SAVE-registrering, da Rødding 
rummer en unik arkitektonisk kvalitet.

Kommune:
Omfang:
Kategori:
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Emne i kommuneplan:
Adgangsforhold: 

Vejen Kommune
Kulturmiljø nr. 20 & 22
Bymiljø - Stationsby, Offentlig 
service – Skole og uddannelsesin-
stitutioner
Nej
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Offentlig adgang
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I forbindelse med genforeningen i 1920 blev hovedbygningen udbygget med to sidefløje 
og en ekstra etage, for at markere at højskolen stadig var en centrum for kulturel dannelse.

Afgrænsningen rummer to kulturmiljøer: Rødding Højskole med frimenighedskirken og 
Rødding bymidte med nærliggende boligområder, tinghus og skole
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Rødding Frimenighed blev grundlagt i 1874 og har, sammen med højskolen, spillet en afgørende rolle i Røddings udvikling

I Rødding opleves en flot arkitektonisk kvalitet. Dette skyldes blandt andet L.P. Aakjærs 
driftige virke. Her ses hans egen bolig, som i dag er fredet

Langs Østergade findes en høj arkitektonisk kvalitet og en blandet stilart. Dette opleves 
tydeligst i de tre markante bygninger i krydset ved Sønder Allé
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